
Θρήνος της Κωνσταντινουπόλεως.

"Εμμετροι θρήνοι δια την υπό των Τούρκων αλωσιν της Κωνσταν-
τινουπόλεως ύπάρχουσι μέχρι τούδε γνωστοί τέσσαρες. Πρώτος τούτων
είναι 6 εκ 1045 στίχων έκδο&είς από του 2909-ου ελληνικού χειρο-
γράφου της Bibliotheque Nationale (E. Legrand, Bibliotheque grecque
vulgaire, τ. l, 6. 169—202). fO άγνωστος αυτόν ποιητής δίν ήτο
παρών εν τη αλώσει, αλλ' Ιζη in αυτής μακράν της Κωνσταντινου-
πόλεως* ίγραψε δΐ τον &ρήνον ήδη κατεχόντων την πόλιν των Τούρκων
επί σκοπώ να υποβοήθηση πανευρωπαΐκήν τίνα κατ9 αυτών σταυρό-
φορίαν, καΐ δια τούτο χαρίζεται τω πάπ$ λέγων αυτόν της Εκκλησίας
κορυφήν έκτος δΐ τούτου γίνεται ήχω προπαρασκευής σταυροφορίας
τίνος υπό την 'εμπνευσιν του πάπα συγκαλουμένης* διό καΐ λέγει πρbς
αυτόν „στην άγιωσύνη σου κρεμά 8λ' ή χριστιανοσύνη να τους
έφέρης εις κaλbv εκ την διατανοσύνη μΐ το γλυκύ, μΐ το 'μορφον, μΐ
του Θεού τον φόβον, κα\ να σήκωσης τον σταυρέ μΐ φόβον και μΐ
τρόμον, με τόλμην τον άγριόπιστον να έβγάλετ' εκ το σπίτι, εκ την
Κωνσταντινούπολιν, τη νέα 'Ρώμη λέγω" (στιχ. 004—611). Αναντιρ-
ρήτως δ ποιητής ίγραψε το ποίημα του προ της ναυτικής εκστρατείας
του 1457, εν τω πρb τούτου 1456-α> Ιτει, καθ' δ 6 πάπας Κάλλιστος
6 3-og έκήρυζε σταυροφορίαν κατά των Τούρκων·9 διατάζας απανταχού
νηστείας καΐ προσευχάς, τους δΐ χριστιανούς ηγεμόνας προσκαλέσας
είς συνένωσιν των δυνάμεων των.

Λεύτερος θρήνος ίμμετρος είναι ο έπιγεγραμμένος ^Λνακάλημα
της Κωνσταντινόπολις", όστις εύρέ&η εν τφ 2873-ω κώδικι της Biblio-
theque Nationale (E. Legrand, Collection de monuments pour servir a
Fetude de la langue neo-hellenique. Nouvelle serie, N° 5. Paris 1875,
σ. 87—100). Ούτος συνίσταται εξ 118 στίχων, ως δΐ φαίνεται εκ
τίνων φιλοκρητικων στίχων συνετάχ&η εν τη νήσω Κρήτη εύ&ύς μετά
την αλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως. Εν τφ &ρήνω τούτω δίν υπάρχει
υπαινιγμός είς ελπίδα αναστάσεως της ορθοδόξου ή άλλης τίνος χρι-
οτιανικής βασιλείας εν Κπόλει' αλλ* 6 ποιητής &ρην& την καταστροφήν
των 'Ρωμαίων καΐ αράς εκτινάσσει κατά των Τούρκων.

Τρίτος θρήνος είναι ό υπό του καθηγητού Krumbacher εκ δύο
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268 I Abteilung

διαφόρων αντιγράφων έκδο&είς (κωδιξ Οχοη. Miscell. 302. Κωδ. VeneiL·
Marc. VII 43), όστις είναι συντεταγμένος διαλογικώς (Κ. Krumbacher,
Ein dialogischer Threnos auf den Fall von Konstantinopel. M nchen
1901). Ό διάλογος οντος γίνεται μεταξύ των πατριαρχείων Κωνσταν-
τινουπόλεως, Αλεξανδρείας ^ Αντιοχείας καΐ Ιεροσολύμων εις δ$ ξένος
αποτελεί τον έπίλογον. Ξένος ένταν&α είναι ό ποιητής, όστις έλ&ων
εις Κωνσταντινονπολιν εις χρόνον αόριστον μετά την αλωσιν εύρε
πάντα τα εκεί πρότερα καλά εκ χριστιανικής έπόψεως έζηφανισμένα.
Ο ποιητής φαίνεται ων κληρικός.

Τέταρτος γνωστύς θρήνος έμμετρος είναι ό ί'κ τον 153-ου κωδικός
της μονής Κοντλονμονσίον έκδο&είς υπό τον κα&ηγητον Σ. Λάμπρου καΐ
σννιστάμενος εκ στίχων 160 ('Εστία 1886, τ. 2, 6. 821-825. Πρβλ.
S. Lambros, Catalogue of the greek mss on mount Athos, τ. l, 6. 288).
Είναι καΐ ούτος ανώνυμος, ή δΐ ύπό&εσις τον έκδότον, ότι είναι έργον
τον μεταξύ των ετών 1598—1642 άκμάσαντος εκ Σερρων παπα Σν-
ναδινον9 δίν έχει ίσως βάόιν άβφαλή. Ό ποιητής δρηνεΐ πράγματα γενό-
μενα εν ταΐς ήμέραις αυτόν (δρα ΰτίχ. 35, 5*2, 62, 86), είδε την Κων-
οταντινούπολιν κατεότραμμένην, έότερημένην της ελληνικής όοφίας, τους
Γραικούς μη έχοντας πλέον *Αγίαν Σοφίαν, δεδονλωμένονς, κακοπαδονν-
τας9 δω καΐ δέεται τον Θεον εν αυτή τη Κπόλει να λντρώότ] αυτούς εκ
της δουλείας, „ότι ' l tilv το γένος μας &αρρεΐ καΐ άκονμπίξει, είς 6\ το
&άρρος Ιχομεν, είς αϊ καΐ την ελπίδα να κάργις από 'πάνω μας έτούτην
την παγίδα"^ τοντέότι, την αίχμαλωοίαν.

*Λς πέμπτον &ρήνον δέον να &εωρήόωμεν το τνποις ανέκδοτονΜοι-
ρολόγιν &λιβερόν, υπέρ χείρ τις άνώννμος νπερμεΰονντος τον 15-ον
αιώνος άντέγραφεν εν ταϊς φαις ^ς χαρτίνον βιβλίων τινών (ι'—ιξ*)
των Βασιλικών αντιγράφου^ υπέρ έγένετο περί την αρχήν του 15-ον
αιώνος κατ9 άπομίμηΰιν γραφής παλαιάς τον 12-ου αΐ&νος. Τον κώδικα
τούτον εϋρομεν ίτει 1888- φ εν τη πατριαρχική τον Καιρόν βιβλιο^^ήκ^
δπον καΐ έτάζαμεν αυτόν νπ άρι&μον 1 * πρότερον δΐ έφερε τον άρι&μόν
Λ®'. 229. Το μοιρολόγιν ευρίσκεται εν ταΐς φαις των φύλλων 149'̂ —150α

xai Άρχεται ούτως' „ΪΙ μέγαν καΐ παράδοζον φριχΰων έζεοιων πράγμα,
τω εγηνε^ν εις το Βΐζξάντιον} το έζακονοτων το μέγα". Tb κείμενον
δίν άντεγράψαμεν.

Τοίς δρήνοις τούτοις προβ&ετέος εκτός εϊς ετερο£, ον την διάύω-
6ιν όφείλομεν είς τον εν τω Π-ω αΐωνι άκμάόαντα Παΐΰιον Λιγαρίδην
έπιγράφας δΐ τούτον αυτός „Θρήνος της Κωνβταντινονπόλεως άνωνύμον
ποιητοϋ") κατεχώριόεν εν τω είόέτι τνποις άνεκδότω αυτόν „Χρηομο-
λογίω Κωνσταντινουπόλεως", ον κάλλιότον άντίγραφον ευρίσκεται εν
τω 160-ω πατριαρχικφ κώδικι της εν Ίεροΰολύμοις βιβλιο&ήκης. Τον
&ρήνον τούτον είδε το πρώτον εν τω αύτφ Χρηβμολογίω 6 ρώσος
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Πορφνριος Οναπένοχης, οότις χαϊ έζέδωχε τους πράτονς τέόόαρας
αυτόν βτιχονς (ΠβρΒΟβ nyTeraecT ie ΒΪ> Αθοποκίβ MonacrtipH H CKHTH.
HacTB Ι-Η. Οτ^βπίβ Βτοροβ. KieB* 1877, 6. 272—273)· είτα δϊ περί-
γράψαντες ημείς το αυτό Χρηομολόγιον έζεδώχαμεν έχ τον &ρήνον 25
βτίχονς (Ίεροβολνμ. Βιβλιο&ηχη , τ. 1, 6. 256-— 257. Πρβλ. τ. 3, 6.
327 — 328). Το σύνολον τον δρήνον τούτον έχει, οντω:

Θρήνος της Κωνόταντινονπόλεως άνωννμον ποιητον.
Ό νους μον xal 6 λoγι(fμbς ονγχνξεται, να γράψβ)
να ατιχοπλέζτι άότοχεΐ την αλω6ΐν της Πόλης.
Έαεΐς, βοννά, &ρηνήόετε xal πέτραι φαγιό&ητε,
χαϊ ποταμοί φνράΰετε xal βρνόες ζερα&ήτε,
διατί έχά&η το χλειδί δλης της οίχονμένης, ' 5
το 'μάτι της Ανατολής χαϊ της χριότιανοαννης'
χαϊ 6ν, όελήνη τούρανον, τ^ν γήν μην την
xal οεΐς, νερά τρεχάμενα, 6τα&ήτε μη
χαϊ &άλα66α βρνχήό&ητι την όνμφοράν της Πόλης.
Kai 9μεΐς πολλά έχάόαμεν ot αδλιοι 'Ρομαϊοι 10
αυτήν την πόλίν χάνοντας, την πολνφημΜμένην,
δπον την εύλογήόαόι τό6οι δείοι, πατέρες.
£ε έχατεπολέμηόαν, *Επτάλοφε χνρία,
χαϊ αϊ έχατεδίχαόαν τα αγρία &ηρέα.
Απάνω 6ον έπέβαοι,ν αμέτρητα φονό&τα 16
ωόάν άχρίδες άγριος 6φήχες φαρμαχεμένες.
'Εοχότωβαν τον βαβιλί οί όχνλλοι, γιανιτξάροι'
άνεχατώ& το αίμα τον μΐ των πολλών το αίμα.
Έφόνενόαν τους άρχοντας, τους βαρνγογεμένονς,
xal τονς άπομεινάμενονς να περπατονν &>ς ζένοι, 20
να έ'χονν πολύ 'όνειδος, άποχρονομούς μεγάλονς,
να χννονν πολλά δάχρνα είς άλλοτρίονς τόπονς.
Ήβονν φωστήρας τ' ουρανού, αότρον της 'Λφροδίτης,

λαμπρότατος, &ποϋ 'φεγγες 6τον χόΰμον,
'ψεγγες χαϊ 'δρόοιζες ολην την οίχονμένην 25

χαϊ 'λάμπρννες την Γένονβαν χαϊ την Άλαμανίαν
χαϊ πέρα την Ανατολών χαϊ την 'Λντιοχείαν.
Τα τέαόαρα πατριαρχεία όλα 6^ ' προόχννοϋόαν,
να 'χονν 'Ρωμαΐον βααιλ^ xal 6% βαόιλοπονλαν,

βνγχίξεται \\ 4 βςνΰοας \\ 7 του ούρανον \\ 8 otafrshe μη XLVOVG&S ||
16 ως αν \ άγριοι = αγρι^α \\ 17 ΰκνλοι || 18 άνεκατώ&τι \\ 19 βαρηγ. \\ 20 άπομονά-
μενονς \\ 21 από κρονΰμ,ονς \\ 23 τον ονρανοϋ \\ 24 αύγερηνός λ. όπονφεγκες \\
25 δπονφεγκες \\ 28 πατριαρχία || 29 νάχονν
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μόνην αύτοκρατόριβόαν, ως δπον γης να tixrj. 30
Μα τώρα έβχλαβώ&ηχες, ο£μο&, έγίνης δούλη.
"Ακονβε τι έμήννβεν ή Βενετία της Πόλης,
ΰταν έκαλογρνκηόε τα μανρά της μαντάτα'
^Πόλη, το πάσχεις πά6χω το καΐ το πονεΐς πονώ το,
καΐ ή πολλή 6ον όνμφορά xal *μ& πικρή έφάνη, 35
γιατ ήόονν %ενοδόχι66α, χνρά των αΙχμαλώτων,
χριότιανων το καύχημα καΐ των αγίων δόξα,
των ζένων καΐ των ορφανών ή παρακαταθήκη'
6πον 'χες χίλιες έκχληοάς xal χίλια μοναότήρια,
όλα τετραπεντάτονρλα, μ& &όλον$ έχτιόμένα, 40
xal 'όπίτι,α δίπατα, μ9 ανλ^ς χρνόομαρμαρωμένες.
Είχες νερά τρεχάμενα, είχες πανώριες βρύόες
xal περιβόλια εϋμορφα μ^ τα καρπιαία δένδρα.
Είχες καΐ την Άγιάν Σοφιάν, το κήρυγμα τον κόόμον,
απ' οπού έόοφίό&ηκε τον κόαμον ή 6οφ£α. 45
Έγέμωοαν τΙς έχχληΰάς οι Τονρχοχαχογέροι
κ εις την Άγιάν Σοφιάν λαλούν οΐ &6οφοι βοφταδες,
αντον δπον 'δίδάχ&ηόαν οΐ φήτορες το γράμμα.
'Λλλοίμονον, πώς το 'πα&ες. Πόλη, καΐ έβκλαβώ&ης.
Πόλη, το πάόχεις πάοχω το καΐ το πονεΐς πονώ το. 50
Πόλη μου, έτριγύριβα γης τον τροχον καΐ τόπον
δϊν ηνρα εύμορφύτερον να 0£ παρομοιάοω,
να 'χγι την καλωοννην 6ον, να 'χφ τάς ήδονάς 6ον.
Πόλη μον9 το βαβίλειον 6ον του ουρανού δμοιάξει
καΐ πάλιν μ& την κλήραν 6ον 'ταιριάξεις των αγγέλων, 55
μϊ τον Ενφράτην ποταμον 8λη ή αρχοντιά όον.
Πλην ίι τρυφή έδ^άβηκεν, αυτή ή πα$$η6ία
παρήλ&ε καΐ άπέραοεν ωαάν καπνός καΐ πάχνη*
τα πράγματα 6ον έμειναν εις των Τονρκων τα χέρια".
Τ9 ακονόεν ή Έπτάλοφος, &ρηνα κι άπιλογαται' 60
»Λλήδεια λέγεις, Βενετία, δίκαια μ' όνειδίξεις'
άμή άφκρήόον να 6$ 'πω, 'ρώτα με να til λέγω.
Έμ&ν άφόντις μ9 ίκτιόεν 6 μέγας Κωνσταντίνος,
Ικαμεν έπιτρόπιόύαν κνράν την Όδηγήτριαν,
να μ$ τήρα εις τα πονώ, να μ£ &ωρή οτά πάοχω' 66

31 τώρα || 34 πόλι . . πάσχοτο \\ 35 πολύ \\ 36 γιατίϋονν ξενοδοχεία \\ 39 όπον-
%ίς || 41 ΰπήτια || 43 μετά \\ 44 άγίαν βοφίαν \\ 47 άγίαν αοφίαν \\ 48 Ιδι$άχ&ηΰαν \\
49 άλήμονον π. τόπα&ες πόλι || 50 πόλι || 51 πόλι μ. έτςνγήριοα \\ 52 εύμορφύτερον ||
53 νάχ$ . . ν9 &χ$ \\ 54 πόλι \\ 55 τεριάζεις \\ 58 ώ? αν || 60 χαΐ άπηλογαται \\
62 α-ύκρτί οον
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μα την άλή&ειαν την χαλήν πάντα έφύλαγέ με
xal τα φονόατα τα πολλά πάντα έτξάχιβά τα'
πλην τώρα τοντον τον καιρόν, τον πιχροχαΐμένον,
νψώ&η ή πανάχραντος ατούς ουρανούς απάνω
για τα πολλά μον χρίματα χαΐ τΙς παρανομίες, 70
χαΐ χατά παραχώρησαν έζέπεόα τον &QOVOV.
"Ενα βχνλλί 'Λγαρηνόν, άδιάντροπον κοπέλι,
τον Μεχεμϊτ άπόγονον, τον δαίμονος το οπέρμα,
έξέβηχε όοφώτερον παρά τον χόβμον δλον
εβγηχε δοχιμώτερος, έγινε πολέμαρχος 75
χι αριστερά τον τείχον μον, δεξιά της γειτονίας μον,
ίίντιχρν τον προόώπον μον χάβτρον Οχτιόε μέγα
χ' εις τα πλενρά μον άχονμπηοε χαΐ χατεπλήγωνέ με
ζάότερα γεβεντίξοντας ότανρον 6τύν χόόμον όλον.

™Ο6* αότρα είς τον ονρανον χαΐ φύλλα εις τα δένδρα, 80
οβα πονλάχια πέτοννται είς τους Αραίονς χάμπονς,
τόοα φονβατα ίόνρνε, τόόες χοντρές λομπάρδες*
xal 'χείνος ό παράνομος ως δράχος έμορφώ&η
δείχνοντας δράχον οχήματα, &ηρίον τ^ς φοβέρες.
'Έδειξε πέντε χεφαλίς &ς των φειδι&ν το γένος, 85
έγνριόε τϊς δίπλες τον xal 'γέμιοε τ^ς όονδες,
ί&ηχε το χεφάλι τον αντιχρν 6το Κοόμίδι
xal την ούράν τον ί^πλωοεν είς την Χρνόέαν πύλην
έμονγχριζεν ως λέοντας, έόφνριξεν ας δράχος
χι άγρίωνε τα 'μάτια τον χ' έδερνε την ούράν τον, 90
χι άπb τον φόβον τον πολύν ρηγάτα 'προοχννονόαν,
χάατρα έπαραδίδοννταν, οι χώρες έζοιχονόαν,
6 χόόμος έΰωρενετο είς τον Χριότον την Χωράν
xal τον Θεον έδέοννταν, μήπως τους όνμπα&ήαΐ]'
άμή ό Θεός δ$ν ήδελεν, αλλ' ητον ώργιβμένος 95
δια τα αμαρτήματα xal πλημμελήματα μον'
ονδ' άατραπή τους ίχαφεν, ούδ^ βροντή τους ηνρεν,
οπόταν έγεβέντιξαν ότανρον βτον χόαμον όλον
οι αβνχοι Άράπιδες, ο[ χαβτροτρνπητάδες.
Τις είδε xal τίς ήχονβε 6τήν δάλααβαν γιοφύρι, 100
να περπατονν τα χάτεργα βτον Γαλατά τους χάμπονς,
άγνάτια είς το Σχονταρι, 6τον "Αγιον Κοονόταντΐνον,
Τριγνρον έφανίβ&ηοαν &ς φείδια βτο λιβάδι

71 κατατταραχ. || 72 σκίίλΐ || 75 εΰγηκε \\ 76 καΐ άρκττ^ρά || 85 φιδιών \\
87 κοομίδη || 90 χαΐ άγρίωνε || 91 xcJ άπο \\ 92 f; χώραις \\ 99 &βνχοι sie || 103 φίδίκ
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δόλιος 6 όκυλλάτορας, 6 φυχοπαραδότης^
ό χaλa6μbς των χριστιανών, 6 Χάρος τ&ν αρχόντων, 105
αυτός &ποϋ κατάδειξε την τρομερή λομπάρδα,
γιατί αυτήν έοτήκαβι αντίκρυ είς τα τείχη.
Έδ* αστραπές, έδΐ βροντή ύπον 96νρνεν ό όκνλλος'
έδ$ λι&οβολήματα 6τΙς 6τέγα>6ες της Πόλης'
έδΐ πίκραν καΐ όνμφοράν, την είχεν ή &ρα *κείνη· 110
έδΐ κλαν&μύς χαΐ δάκρυα καΐ βρονχιόμον μ,εγάλον.
"Οταν ot Τούρκοι έμπαιναν 6τ αρχοντικά τα '^πίτια^
τα παραθύρια 'τζάκιξαν, τΙς πόρτες έχαλονόαν
καΐ άπω τα κοινόβια έζέβαξαν έγχλεΐβτρες,
απτό τα μοναστήρια άρχοντο&νγατέρες. ΐΐδ
Τι πίκραν, πό&ην 6υμφοράν ειχεν ή Τρίτ εκείνη*
τι ΰλΐψιν καΐ άδημονιάν εϊχεν ή κυρά 9Ρήνη,
Οταν την ^κατέβαζαν Τούρκοι απτό τον χνργον,
όταν την έκατάόνρναν Ι6ω αιώ το κάότρον,
όταν την έζεξώναοιν είς το Κατοννοτόπι, 120
Ζταν την έζεγνμνωναν κ %6αν να την ύβρίόουν.
Έδϊ πίκραν καΐ όνμφοράν, την ειχεν ή ώρα ' κείνη,
όταν άηοχωρίξοννταν μαννάδες τα παιδιά των
ά>ς πρόβατα τα Ιόνρναν, δ εκ Άσπρα τα 'πονλονόαν."
Κλανβετε 8Λοι, κλανόατε την &λ&&ν της Πόλης· 125
της νέας Ιερουσαλήμ θρηνήσατε την τύχην,
γιατί άπb τύν πόνον μου λεπτογρ&φειν δίν Ιχω
καΐ μovaχbς δ^ν δύνομαι Ζλα να ότιχοπλέζω.

Εν Πετρουπόλει, 17 Νοεμβρίου 1901.
Α. Παπαόόπονλος-Κεραμενς.

104 σχνΖάτορα? | 108 δπούβνρνεν ό ΰκϋλος \\ 109 αταΐς ατέγωβαις || 112 απήτΐΛ\\
114 έτξά^ίξαν, ταΐς πόςταις \ ίγώ,&οτςες] εν χήΰτριαις \\ 116 τρίτη \\ 117 είςήνη.
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